Zápisnica zo zasadnutia KMaV a Komisie Klubov 20.11.2011.
1. Slovné doplnenie správ o činnosti jednotlivých mládežníckych výberov, CTM a klubov,
ako aj správa KMaV, /predtým boli kompletné správy zaslané na maily členom komisie/
Postrehy a návrhy k hodnoteniam :
Z.Kůs- rozobral výsledky z MSJ, MEJ a ME 23´, ciele splnené iba čiastočne, veková
perspektíva mladých pretekárov v RDJ a ďaľších mladších pretekárov /roč. 1994 a mladší/,
v nasledujúcich rokoch je predpoklad zvyšovania úspešnosti, od r. 2012 už sa dá počítať so
ziskom medajlí na najvýznamnejších podujatiach, na domácich MSJ 2013 by sme mali mať
silné juniorské RD. Je ale potrebné pracovať s talentovanými pretekármi viac individuálne,
resp. v mikrotímoch, riešiť dôslednejší prístup k tréningu, regenerácii a zdravotnej prevencii.
Žiacka základňa na Slovensku poklesla oproti 2009 o 10 žiakov /95 aktuálny stav/
P.Kľačko- je potrebné ešte dotiahnuť školenie rozhodcov, teoretickej časti, na FTVŠ, /zodp.
M.Kubáň/, perspektíva vzdelávania v centrách športovej prípravy, individuálne štúdium,
vzťah rodiča- trénera-školy, problémy s platbami za tréningovú vodu v Žiline, je potrebné
konkretizovať zmluvu s Vodoh. výstavbou, do 22. zaslať zmluvu na VV SZKDV
S.Gejdoš- spádovosť do L.M., riešenie 2 CTM,
I.Ižo- nevhodné správanie niektorých reprezentantov na akciách
P.Machaj- je potrebné vypracovať a zverejňovať morálny kódex reprezentanta, oboznámiť
každého člena RD, ktorý ho musí podpísať
I.Cibák- pre mládež sa uskutočnilo dosť akcií, je to koncepčne výrazné napredovanie vpred,
- pre Future team máme účelové peniaze od SLSP, kde boli dohodnuté podmienky ich
použitia, ktoré nemôžme využiť iným smerom
- CTM Žilina – stále nespĺňa podmienku profesionálneho trénera, zodpovedného za vedenie
CTM, nízka základňa mladých športovcov, slabá výkonosť v doraste, body berú len 3
talentovaní žiaci

Ma.Stanovský – problémy s traťou v D.K. kôli povodniam, prípravu zabezpečili aj
v zahraničí: ČR, POL, AUT,
- návrh na čiastočné úväzky od SZKDV pre trénerov vo vybraných oddieloch
D.Muhl- perspektiva stavby slal.trate na Hrone, kde sa sám angažuje
- kritizoval rozdielnu pripravu 2 skupin vo Zvolene, keď skupina P.Slašťana sa zameriava na
zjazdový tréning

2. Koncepcia prípravy mládeže v ďaĺšom období- Z.Kůs referoval o hlavných cieľoch,
smerovaniach a návrhu plánu akcií na rok 2011, návrh rozpočtu pre mládežnícke výbery SR je
o 15% nižší oproti 2010

3. Pripomienky a návrhy k smernici CTM
- podmienky pre zaradenie do CTM: doplnenie v bode b. : minimálne 2.VT z rebríčka SLP
DM a ŽS
- bod d. upravený: minimálne prvá tretina 3.VT z rebríčka SLP- kategórie ŽM
- zmena v bodovom hodnotení špec. výkonnosti - bod a. : 6 bodov /namiesto 5/, bod e.:
doplniť- žiak mladší
- upresnenie kontrolných činnosti:
- testy všeobecnej výkonnosti podľa dohodnutej test. batérie robiť vždy v 1.pol. októbra
a 2.pol. februára a hneď posielať Z.Kůsovi
- zvýšiť dôslednosť pre pravidelné odosielanie výkazov odtrénovyných objemov do
jednotného formulára, 4x ročne, podľa dohodnutých období / 1.obdobie- dec.2010-feb.2011/
- každý člen CTM a výberu SR je povinný si viesť tréningový denník a odovzdávať 1x
mesačne vyhodnotenie tréningových objemov zodp. trénerovi CTM
- zlepšiť pravidelnú lekársku sledovanosť športovcov a informovať Z.Kůsa o prípadných
zdrav. problémoch športovcov zaradených vo výberoch SR
- k hodnotiacej správe CTM je potrebné vždy priložiť aj prehľad výsledkov a finančné
čerpanie za sezónu na každého pretekára osobitne, podľa pripravenej tabuľky
- zmenené bodové hodnotenie pre CTM bude platné pre výsledky v roku 2011, zmenené
kritéria pre zaradenie do CTM sú platné už pre zaradenie na rok 2011
4. Návrhy k zmenám organ. súťaží
- SLP : 1.jazda semifinále , 2. jazda rozdelená na finále B a A /10 lodí v kat./, na novú
štartovku, súčasné pretekanie v SLP iba systémom kvalifikácie je neprogresívne a málo
motivačné
- organizovať M-SR ŽS 3.-4.9. 2011 v L.M., spolu s pretekmi OH nádejí, M-SR ŽM 28.29.8. v ZA, popri SLP /ľahšia voda, môžu štartovať aj začiatočníci/
- možnosť spájať niektoré SLPž so SLP dosp., najmä na ľahšej vode, aby nebolo pre
výkonostne lepších žiakov, ktorí jazdia aj medzi dospelými, príliš veľa samostatných
domácich pretekov v sezóne, na 2011 samostatné SLPž: ZV, KE, DK.
-vyhodnotenie SLPž: oddeliť slalom od zjazd+šprint
- vytvoriť rebríček juniorov aj ich vyhlasovať na SLP
- dohlasovanie pretrekárov na preteky na mieste je možné len na podpísanej dohláške
vedúcim družstva
5. Informácie ohľadom financovania mládeže a areálu v Čunove
- I.Cibák informoval o predpokladanom znížení dotácií na 2011 z MŠ o 15%, snaha
VVSZKDV bude, aby sa to nedotklo financovania mládeže a CTM
Čunovo : trať na MS bude 2-1, za vodu sa platia vysoké sumy /za 2010- 58 000 EUR/, je
potrebné dôsledne dodržiavať rozpisy na tréningy, vopred sa nahlásiť a informovať, trén.
rozpisy budú robené 1 týždeň dopredu
6. Informácia ohľadom funkčného posiľňovacieho tréningu na TRX /Z.Kůs /
výhody pre zaradenie do tréningu mládeže / práca s vlastnou váhou tela, použitie na rôznych
miestach vnútri a vonku, jednoduché upevnenie, tiež na rozvoj flexibility- naťahovacie
cvičenia/, funkčný posiľňovací- balančno-koordinačný tréning, efektívny pre vodný slalom,
ukážka možnosti svojpomocného vyrobenia /na originál je zatiaľ dosť vysoká cena/, veľa
info aj na webe
V L.Mikuláši, 21.11.2010

Zdeno Kůs
predseda KMaV

